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چکيده
اي داشته است. با توجه به کمبود آب و تعيين كنندهنقشن ايراني،تمدوفرهنگتكوينودهيشكلدرمحدود كنندهعامليكعنوانبهآب

ثر در تسهيل و پايـان  ؤيندهايي مآها و فرروشبيني است. حل تعارض، ها قابل پيشکنندگان، بروز تعارض در حوضة رودخانهتنوع مصرف
را جمعـي ةمـداومت در مـذاکر  و همچنين اختالفات عللو طرز تفکرشان ةفعال دربارارتباطاتاز راهتعارضدادن مسالمت آميز به يک 

هـاي حـل تعـارض    آبي شديدي شده است. هدف ايـن بررسـي، ارزيـابي راه   دچار کمرودزاينده، رودخانة حاضرحالشود. در شامل مي
در دو اسـتان  رودزاينـده باشد. جامعة آماري اين مطالعه را کشـاورزان حوضـة   مدخالن ميرود از ديدگاه کشاورزان و ذيرودخانة زاينده

اي و جهـاد کشـاوري دو اسـتان    برداري آب منطقه) و همچنين کارکنان معاونت حفاظت و بهرهنفعانذياصفهان و چهارمحال و بختياري (
۱۷۱،رانکوکفرمولآزمون و دست آمده از پيشاز اطالعات بهاستفادهبامورد بررسي کشاورزان ةنموندهند. حجممدخالن) تشکيل مي(ذي
يافتـه  هاي مورد نياز از طريق مصاحبة حضوري و با اسـتفاده از پرسشـنامة سـاخت   شماري شدند. دادهمدخالن تمامتعيين گرديد و ذينفر 

) تأييـد گرديـد.   ۸۷۱/۰ترتيب با استفاده از نظرات کارشناسان و ضريب آلفاي کرونبـاخ ( گردآوري شده، روايي صوري و پايايي آن نيز به
ترتيـب، کـاهش بـارش،    وجود آورندة تعارض رودخانه از نظر جامعة آماري پـژوهش بـه  ترين عوامل بهاين مطالعه نشان داد که مهمنتايج

صـورت آزادانـه،   باشد. همچنين، ايجاد شرايط بازگو کردن نظـرات بـه  ها ميافزايش استفادة آب در صنعت و افزايش مصارف ساير استان
) توسل به زور نفعانذينظر جامعة آماري است. از سويي، در شرايط فعلي، کشاورزان (هاي تعارض ازحلرين راهپادرمياني و مذاکره مؤثرت

دانند.حل تعارض ميترين راهمدخالن مذاکره را مناسبو ذي

رودحل تعارض، مذاکره، توسل به زور، پادرمياني، رودخانة زايندهکليدي: هاي واژه

روستايي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهانگروه توسعه. ۱
ayousefi@cc.iut.ac.irمسئول مکاتبات: پست الکترونيکي: *:
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مقدمه
منظـور تـأمين   برداري منابع آب بـه توانايي انسان در مهار و بهره

ر رسـانده اسـت.   ظهـو اي را بـه هاي پيچيدهنيازهاي خود، تمدن
مجموع مصرف آب در كشورها، مستقيمًا با درآمد ناخالص ملي 

كنـد. آب، كـااليي عمـومي و    و شاخص توسعة انساني تغيير مي
گرانبهاست؛ به وفور وجود دارد؛ ولي نه لزومًا در مكان و زماني 

شـک، در بســياري از  ). بـي ۱۸هـا بــه آن نيازمندنـد (  كـه انسـان  
هـاي توسـعة آب،   يكپارچه در برنامـه يرها، نگاه بخشي و غطرح

فشارهاي زيادي را بر اين منابع محدود وارد کرده اسـت. نتـايج   
ويژه افزايش جمعيت و همراه عوامل بيروني و بهاين رويكرد، به
منابع آب و تحـت تـنش شـديد قـرار     رفتهدر تغيير اقليم، به 

.)۱۶گرفتن آن انجاميده است (
داخلي ةترين منبع آب شيرين در پهنرود مهمزايندهرودخانة 

سرچشـمه گرفتـه، در   هاي زاگرس مرکزيکوهاز کهايران است
كيلــومتري شــرق ۱۳۰درورود جريــان پيــدا كــردهزاينــدهةدر

بازساکنان اين منطقه از ديرريزد. گاوخوني ميباتالقاصفهان به 
ــديريت آ ــود  بم ــي خ ــايف حتم ــيرا از وظ ــتهم ــددانس و ان

بندي که هـم  تقسيم.اندايجاد کردهآن اي بر دي جاودانهبنتقسيم
ساالري و هم سهم مـردم محلـي،   سهم دولت و نيروهاي ديوان

ترين الگوهـاي  منـد از نظـام ومشخص شده استدر آن دقت با
ــه  ــديريت منطق ــهم ــي اي ب ــمار م ــش ــين  ۵د (آي ــابقة چن ). س

صفهان هايي به عمر و سابقة حضور انسان در جلگة ابنديتقسيم
يافته در ايـن  عبارتي، از زماني که جمعيت اسکانگردد. بهباز مي

نمودنـد  آبه تعيين نهاد، مردم براي خود حقفزونيبه حوضه رو 
کردن آب به نهرهـاي کوچـک و بـزرگ، سـهم     شاخهو با شاخه

تـاريخ تقسـيم   ،مهريـار طور دقيق مشخص کردند. يکديگر را به
مـيالد)  ازپـيش ۸۰۷تـا  ۵۵۰مادها (ورة، را به درودآب زاينده
طـور دقيـق از   ترين سندي که تاکنون بـه ). مهم۷دهد (نسبت مي

دسـت آمـده   رود بـه بندي آب زايندهچگونگي تقسيمات و سهم
شـدة  بهـايي اسـت کـه اصـالح    است، طومار منسوب بـه شـيخ  

طوماري قـديمي اسـت. در ايـن دسـتورالعمل، نحـوة تقسـيم و       
دار بـه  آبههاي مختلف اراضي حقخانه بين بخشتوزيع آب رود

تفصيل بيان گرديده است که در حال حاضر نيز مورد قبول عامة 
حـائز اهميـت در تقسـيم و    ةنکتـ ). ۸و ۵باشد (داران ميآبهحق

مـردم  ةيافتـ ، مشارکت سازماندر گذر زمانتوزيع آب رودخانه
آب تنحـوي کـه مـديري   بـه ه بـوده اسـت.  در مديريت رودخان

سـاالر) و  ها (سرکشيک يا مـادي سراسر رودخانه (ميراب)، مادي
محلـي و  ها (سـرجوي) همـواره بـا معتمـدين و خبرگـان     جوي

و انتخاب آنان از طريق انتخاب اصلح استآبه بودهصاحب حق
).۵ت (شده اسانجام مي

آبـي شـديدي،   دچار کـم رودزايندهدر حال حاضر، رودخانة 
آن، شده که مشکالت اقتصادي، اجتماعي دستپايينويژه در به

محيطي فراواني نظيـر بيکـاري کشـاورزان و مهـاجرت     و زيست
دنبـال  روية آنان و خشکي رودخانه و تاالب گـاوخوني را بـه  بي

برانگيز عنوان موضوع چالشبهرودزايندهآبي). بي۶داشته است (
سـت.  رودخانـه تبـديل شـده ا   دستپايينبراي مردم اصفهان و 

نگراني از درآمد کشاورزان و زوال تمدن تاريخي شـکل گرفتـه   
). از ۴و ۱بر اين حوضه سايه افکنده اسـت ( رودزايندهدر کنار 
هـاي اخيـر، حجـم سـد     توجـه بـه وقـوع خشکسـالي    باسويي، 
تـوجهي مواجـه اسـت کـه در نتيجـه      رود با کـاهش قابـل  زاينده

سـتان اصـفهان   مين آب شـرب در ا أهايي را نسبت بـه تـ  نگراني
منظـور مقابلـه بـا کمبـود آب، شـرکت آب      ). به۲(کندايجاد مي

رودزايندهاي اصفهان جريان آب رودخانه را از طريق سد منطقه
تنظيم کرده که اين مسئله منجر به قطع جريان آب رودخانـه بـه   

در شرق اصفهان شـده اسـت. در چنـين شـرايطي،     دستپايين
خصـوص در  آبـه، بـه  ن داراي حقبيشترين خسارات را کشاورزا

افتد حالي اتفاق مياين مسئله در. اندشرق اصفهان، متحمل شده
رود و محـروم مانـدن بخـش    رغم كاهش منابع آب زاينـده كه به

كه گواه آن مدارك ،خودةسالچند صدةآبكشاورزي از اين حق
رود مستند تاريخي است، بخش صنعت سهم خود از آب زاينـده 

دريافت كـرده اسـت و همـين    هاسالرين تنش در اين را با كمت
از .موضوع سـبب اعتـراض بسـياري از كشـاورزان شـده اسـت      

كشاورزان شرق اصفهان بـراي كشـت محصـوالت    سوي ديگر، 
).۳(خود با مشكل كمبود شديد آب مواجه هستند
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عنوان يک اصل بايد بپذيريم که تمامي انواع طور کلي و بهبه
ارهاي فزايندة شماري از کنشگران، نيروها و منابع آب، تحت فش
). بديهي است در چنين شرايطي، موقعيت ۱۷عوامل قرار دارند (

لحاظ کند. موقعيت در حوضه بهاي ايفا ميجغرافيايي نقش ويژه
زيسـت از جهـت   بـودن و در محـيط   دسـت پـايين باالدست يا 

خشـک، عوامـل کليـدي در    هـاي خشـک و يـا نيمـه    اکوسيستم
هـاي  شـوند. در سـطح ملـي، نگرانـي    رضات آبي شناخته ميتعا

وجود آمـده اسـت.   مهمي دربارة استفادة بهينه از منابع محدود به
کننـدگان،  ها و اختالفات ميـان طيـف وسـيعي از مصـرف    بحث

هـاي  هـاي آبريـز، حـوزه   ها، حوضـه ها، اکوسيستمدرون حوضه
وده شــان افــزروز بــر جمعيــتبــهسياســي و شــهرهايي کــه روز

).۱۹شود، در حال ظهور است (مي
دليل تنوع نيازهاي آبي و منافعي کـه از  چنانچه گفته شد، به

ــي  ــل م ــنش (  آن حاص ــروز ت ــود، ب ــارض Disputeش ) و تع
)Conflict   بر سر اين منبع، عادي و قابل انتظار است. بـا ايـن (

حال، تغييرات محيطي نظير خشکسالي يا سيل غيرمنتظره و يـا  
هاي پنهان را نمايـان  تواند نارضايتياست دولت ميتغيير در سي

منظـور بررسـي علـل ايجـاد تـنش و      ). بنـابراين، بـه  ۱۹سازد (
تعارض، الزم است تفـاوت ميـان دو مفهـوم تـنش و تعـارض      

کوتـاه يک اخـتالف  )، تنش۹(برتونعقيدةبهمشخص گردد. 
در جهـت  ة طـرفين منازعـ ة نتيجـ توانـد در است که مـي مدت

"قابـل  کـه  شامل مسـائلي ووضوح باشداز ايدرجههرسيدن ب
و در ارتبـاط  مدت تعارض در دراز، در مقابل"اند گردد.مذاکره

تلقـي "غيرقابـل مـذاکره"   اسـت کـه  يدارريشهبا مسائل عميقًا
بدون کنترل و غير قابل تنش که اگر استمعتقد وي.دنشومي

تعارض گـردد.  به تبديل تواندماند، به راحتي ميبتوضيح باقي 
شـود.  دون نياز به مداخله بازگردانـده مـي  ندرت ببهتعارضاما 

اين با تعبير ديگري از تعارض، برهلند يعلميقاتتحقسازمان 
هـا،  شود که افراد يا گـروه باور است که تعارض زماني آغاز مي

ها يـا رسـومي کـه برايشـان مهـم      منافع و منابع، باورها، ارزش
). فراينـد  ۱۳بيننـد ( يا متفاوت با ديگـران مـي  است را در تضاد 

هاي گونـاگون و در تمـامي انـواع    توان در طرفتعارض را مي

، اينـرو از هاي پنهان تا خشونت آشکار مشاهده کرد.آن، از تنش
کنـد کـه   فراگير بـودن آن ايجـاب مـي   نظر از منشأ تعارض،صرف

تـوان  مـي مردم تعارض را مديريت کنند و به توافق برسـند. حتـي   
استدالل کرد که بيشتر نهادها، اگـر نگـوييم همـة آنهـا، بـه نـوعي       

هايي بـراي مـديريت مخالفـت و تضـاد سياسـي، دولتـي يـا        نظام
.  قضايي هستند

ــ ــلعمــرانةبرنام ــراد و  متحــدمل ــل اف ، وابســتگي متقاب
پوشـاني وظـايف؛   هـم ها؛ ابهامات در حدود اختيارات،مسئوليت

ب؛ تفاوت در وضعيت و تأثير سازماني؛ رقابت بر سر منابع كميا
هاي ناسازگار؛ تفاوت در سبك مصرف؛ اخـتالل  اهداف و روش

عنـوان قلمروهـايي در   نشده را بـه در روابط و انتظارات برآورده 
شـوند، مطـرح   مديريت منابع آب، که سبب بروز تعارضات مـي 

.)۱۰کند (مي
ارة تـوان اد با توجه به آنچـه در تعريـف تعـارض آمـد، مـي     

تعارض را از دو جنبه به بحث گذارد ؛ نخستين جنبه، مـديريت  
كنـد و  تر به تعارض نگاه ميتعارض است كه با رويكردي جامع

هـاي  است. روش» حل تعارض«تر دومين جنبة آن رسم متداول
بر استفاده از فنون پس از بـروز تعـارض تمركـز    » حل تعارض«

ـ » مـديريت تعـارض  «كـه  حـالي كنند. درمي ا تـرويج ارتبـاط و   ب
اي همكاري ثمربخش ميان منافع متنـوع، توجـه بـه علـل ريشـه     

ريزي مشاركتي و تعارضات، اعتمادسازي و درك متقابل و برنامه
ــالي در    ــش غيرانفع ــده، نق ــايف پيچي ــراي انجــام وظ ــي ب جمع

).۱۲كند (جلوگيري از تعارض ايفا مي
بـا  شود که فراينـد مـديريت تعـارض    بنابراين، مشاهده مي

شود. مديريت تعـارض، در  تشخيص تعارض خاصي آغاز نمي
گيـرد  كار ميهايي را نيز بهکنار رويكرد غيرانفعالي خود، روش

ميـانجيگري )، پادرميـاني يـا   Negotiationكه مستلزم مـذاكره ( 
)Mediation) ــق ــاق (Conciliation)، تواف ) Consensus) و وف

اي از جموعـه م، مـديريت تعـارض بـه   عبـارتی ). بـه  ۱۰است (
بيني، جلـوگيري و واكـنش در   شود كه در پيشابزارها گفته مي

رود. راهکار مديريت تعـارض شـامل   كار ميبرابر تعارضات به
هـا بـه   تركيبي از ابزارهاي متنوع است که براي ترغيـب طـرف  
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شـده و يـافتن   شناسايي مسائل واقعي پشت سر مواضع اعـالم 
شـود. بـا ايـن حـال،     فاده مـي اسـت » برنده ـ برنـده  «هاي حلراه

پـذير نيسـت.   امكـان » برنده ـ برنـده   «نتايج هميشه دستيابي به
تـوازن و مصـالحه   براي توفيق در دستيابي بـه نتـايج، نيـاز بـه    

است. حتي در بعضي موارد، اگر يكـي از طـرفين اعتقـاد پيـدا     
جانبـه بهتـر   كند كه نتيجة تـالش جمعـي از نتيجـة عمـل يـك     

گونه عمل جمعـي همراهـي نخواهـد كـرد     هيچنخواهد بود، با
). گذشته از اين، نبايد فراموش کـرد کـه موضـوع مهـم در     ۱۲(

مديريت تعارض، مسئلة كلي تغييـر در تمـامي سـطوح جامعـه     
سو هر تغييري پديـد آورنـدة تعـارض و از ديگـر     است. از يک

آيـد، ممكـن   . وقتي تعـارض پديـد مـي   استسو، بازدارندة آن
وجود آورد كه مانع پيشـروي  و تضادهايي را بهاست ناهنجاري

شود. امکـان دارد ايـن وضـعيت    هاي جامعه در بعضي از بخش
باعث برپايي دستور كار ملي براي اصالحات وسـيع اجتمـاعي   

تـر و پايـدارتر منـابع    اسـتفادة عادالنـه  بساچه و نهادي شود و 
).۱۱طبيعي را نتيجه دهد (

رة تعارض (حل تعـارض)، بايـد   در مورد دومين جنبه از ادا
که فنون حل تعـارض  با يکديگرهم نظرندگفت كارشناسان آب 

روند كه اختالف بـروز کـرده اسـت. بـا     كار ميمعموًال زماني به
هاي آتي تعارض، عنصري مهم در حـل  بيني شكلحال، پيشاين

رود. در حوضة آبريز رودخانه، مـواقعي كـه   شمار ميتعارض به
طـور  بتواننـد بـه  نفعـان ذيكند، بهتر است كه مياختالفات بروز

منظم با يكديگر دربارة منافع، نيازها و مواضع، مالقات و ارتباط 
كه هيچ روش يکنواختي بـراي انجـام ايـن    حاليداشته باشند. در

نفعـان ذيفرايند وجود ندارد. نكتة مهم، ايجاد بستري است كـه  
هـا و فراينـد   سياسـت دربـارة بتوانند فعاالنـه در تبـادل نظـرات    

).۱۲ريزي و طراحي بعد از آن مشاركت كنند (برنامه
اي كار رسمي براي حل تعارض که تا اندازهودر نهايت، ساز

با چاشني فشار و خشونت فيزيكي همراه است، توسل بـه نظـام   
هـاي  قضايي كشور است. در اقامة دعوا، طرفين اختالف حـرف 

دربارة پرونده بر مبناي د و دادگاهكننخود را در دادگاه بازگو مي
اين روش گيرد. در برخي موارد،قوانين جاري كشور تصميم مي

تنها راه براي حل تعارض است. ولـي در مـوارد ديگـر، ممكـن     
ويـژه در مـديريت يكپارچـة    است چنين نباشد. اين موضوع، بـه 

منابع آب، مصداق دارد. چرا كه در برخـي تعارضـات، موضـوع    
هـا  از طـرف يـك هـيچ از منابع مشترك مطرح است كه استفاده 

ــه  ــتندات محكم ــارة آن مس ــد. در  درب ــني ندارن ــند و روش پس
كه حقوق طـرفين مسـتقيمًا نقـض شـده باشـد، قواعـد       صورتي

شـود. قواعـد   حقوقي جاري بازدارندة رجوع ايشان به دادگاه مي
هـا  حقوقي جاري ممكن است مانع دسترسي شـاكي بـه دادگـاه   

هـاي حقـوقي، بـه    برخي رويهالبته بايد توجه داشت کهباشد. 
دهنـد و در چنـين شـرايطي، حـل     مسائل سياسي اولويت مي

هاي متخاصم در نظام قضايي بـا محـدوديت   اختالفات طرف
.)۱۴(گرددروبرو مي
سان، حل اختالفات يا تعارضات با نتايج حقوقي همراه بدين

، يا حـق  »راي هميشهبيكبار«است. دو طرف اختالف با رويكرد 
-برنـده «كنند كه غالبـًا بـه نتـايج    با كيست؟ به قانون مراجعه مي

طـرف را  شـود كـه يـك   توافقي منتهي ميانجامد، يا بهمي» بازنده
گـذارد.  جويي باقي ميمأيوس، ناكام و شايد در جستجوي انتقام

جـاي رويكردهـاي قـانوني رسـمي،     نکتة نهايي اين است که بـه 
Alternative dispute resolutionحـل اخـتالف (  هـاي  گزينـه 

ADRــن روش ــود دارد. اي ــا) وج ــولي  ،ه ــذاكرة اص ــر م ــه ب ک
)Principled negotiation( بـا تمايـل جـدي بـه     د، مبتني هسـتن

برنده به ايجاد منافع -ر راستاي دستيابي به نتايج برندهمذاكره د
.)۱۱گردند (منجر ميمدت دراز

يک پژوهش ميداني است، تـالش  در اين نوشتار که حاصل
هـاي  شده تا عوامل ايجاد تعارض مورد توجه قرار گرفتـه و راه 

مدخالن در حوضة آبريز از ديدگاه کشاورزان و ذيحل تعارض
شناسايي شود.رودزايندهرودخانة 

هامواد و روش
در دو رودزاينـده جامعة آمـاري مطالعـه را کشـاورزان حوضـة     

محال و بختياري که در سـاليان گذشـته از   استان اصفهان و چهار
کننـد  حاضر استفاده ميحالاند، يا در آب رودخانه استفاده کرده
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مورد مطالعهپاسخگويانهاي . ويژگي۱جدول
درصدفراوانيويژگي

مدخلذي

۱۵۳/۶جهاد کشاورزي استان اصفهان
۱۹۹/۷اي استان اصفهانآب منطقه

۱۵۳/۶هارمحال و بختياريهاد کشاورزي استان چج
۱۹۹/۷اي استان چهارمحال و بختياريآب منطقه

۶۸۴/۲۸جمـع

کشاورزان

۱۸۵/۷روستاهاي استان چهارمحال و بختياري
۲۸۷/۱۱هاي سنتي)دست استان اصفهان (کانالروستاهاي باال

۳۸۹/۱۵روستاهاي شبکة نکوآباد
۲۸۷/۱۱رروستاهاي شبکة آبشار و برخوا

۲۹۱/۱۲روستاهاي شبکة مهيار
۳۰۶/۱۲روستاهاي شبکة رودشتين

۱۷۱۵/۷۱جمـع

بـرداري  نفعان)، و همچنين کارکنان معاونت حفاظت و بهره(ذي
مـدخالن)  اي و دفتر آب و خاک جهاد کشاورزي (ذيآب منطقه

اي ، پرسشــنامهمنظــورايــنبــهانــد.ايــن دو اســتان تشــکيل داده
هـايي در قالـب طيـف ليکـرت، در     ژوهشگر ساخته، با پرسشپ

هـاي  حـل زمينة عوامل مؤثر در ايجاد تعـارض در منطقـه، و راه   
آنها، طراحي و تدوين شد.

و پيمايشـي ة شـيو بر روش تحقيق در اين بررسی مبتنی بر
حجــم نمونــه کشــاورزان بــا فرمــول .بــوداز نــوع نظرســنجي 

بـا اسـتفاده از   های مورد نيازدهداونفر تعيين شد۱۷۱کوکران 
ــه ــا انتســاب متناســب گــرداوری شــد. طبقــهگيــري نمون ای ب

ترتيب که نخست روستاهاي مورد مطالعة منطقة پـژوهش  بدين
با توجه بـه نظـر کارشناسـان و خبرگـان معاونـت حفاظـت و       

اي، به سـه بخـش تقسـيم شـد: قسـمت      برداري آب منطقهبهره
ــال    ــتان چهارمح ــت در اس ــمت  باالدس ــاري و دو قس و بختي

نمونـة هـر   سـپس،  در استان اصـفهان. دستپايينباالدست و 
. همچنـين،  تعيـين گرديـد  بخش براساس سهم جمعيت از کـل  

سـهم  ،)۱(جـدول  مدخالن در دو استان سرشماری شـدند.  ذی
را پاسـخگويان مـورد مطالعـه    کـل  از مدخالنکشاورزان و ذی

دهد.نشان می
گيــري ميــزان آلفــاي مه، انــدازهمنظــور تصــحيح پرسشــنابــه

پرسشـنامه در  ۳۰تعـداد  نخسـت ،تعيين حجم نمونهو کرونباخ 
د. پـس از  شحوضه توزيع دستپاييندست و باالبخشهر دو 

مقدماتي مورد تأييد قـرار  ةپرسشنام،اعمال اصالحات مورد نياز
گرفت.

هـاي متعـددي وجـود    گيـري روش براي تعيين اعتبار ابزار انـدازه 
ويژگي ساختاري ابزار اسـت كـه همزمـان بـا     ،رد. اعتبار محتوادا

شود. اعتبار محتواي آزمـون توسـط   تدوين آزمون در آن تنيده مي
دانشـگاه صـنعتي   روسـتايي  ةگـروه توسـع  اعضای هيات علمـی 

روش از طريـق  نيـز  مورد تأييد قرار گرفت. اعتبار عاملي اصفهان 
)KMO)Kaiser-Meyer-Olkinو محاســبة آمــارة عــاملي تحليــل

ها دادهبودنمناسب نشان از)۲(جدولانجام شد که نتايج آن در 
.دداردر تحليل عاملي جهت استفاده 

نيـز  آوري اطالعـات براي تعيين روايي بيرونـي ابـزار جمـع   
پرسشنامه در اختيار متخصصين و کارشناسان قـرار گرفـت و بـا    

هـايي بـا درک   آور و حـذف آنهـا، واژه  هاي ابهـام شناسايي واژه
هـا اقـدام   سازي مفهومي واژهمشابه جايگزين گرديد و به يکسان
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هاي تشکيل دهندة مربوط به کل پاسخگويان. آزمون اعتبار سازه۲جدول

Sigآزمون بارتلتKMOآزمون عامل

۶۸۶/۰۵/۲۹۷۲۰۰/۰رقابت بر سر منابع کمياب
۷۴۰/۰۳۱/۱۹۷۵۰۰/۰هاي ناسازگاراهداف و روش

۷۲۵/۰۳/۱۹۳۲۰۰/۰دود اختيارات حالح

۶۶۶/۰۴۰/۱۵۷۸۰۰/۰حدود اختيارات آينده

۷۲۹/۰۱۵/۲۴۶۵۰۰/۰هاي کنوني حل تعارضراه

۶۸۵/۰۲۴۹/۱۵۶۴۰۰/۰هاي پيشنهادي حل تعارضراه

گيري ميزان آلفاي کرونباخ براي هر حيطة مربوط به کل پاسخگويان. اندازه۳جدول

تعداد متغيري کرونباخميزان آلفاعامل

۶۴/۰۱۲رقابت بر سر منابع کمياب

۸۵۴/۰۶هاي ناسازگاراهداف و روش

۷۱۱/۰۸حدود اختيارات حال

۶۶۶/۰۸حدود اختيارات آينده

۷۲۹/۰۷هاي کنوني حل تعارضراه

۶۸۵/۰۷هاي پيشنهادي حل تعارضراه

متغيرهـا  شد. براي سنجش روايي دروني نيز حضور تمـامي  
ــوان، هــدف کلــي، اهــداف اختصاصــي، فرضــيات و       در عن

هـا و سـؤاالت   هـا، فرضـيه  هاي پرسشنامه کنترل و هدفپرسش
بـراي  صورت خبري آورده شدند.غيرمرتبط حذف و جمالت به

کرونبـاخ  آلفـاي شـاخص ضـريب پايـايي    از گيري پايـايي  اندازه
)Cronbach Alpha ( يک از هرضريب پايايية. دامنشداستفاده

نشان داده شده است.)۳(مفاهيم در جدول 
هـاي  هـاي داده با توجه به ويژگي،هادر تجزيه و تحليل داده

ويتني -، منکروسکال واليسهاي ناپارامتريکاز آزمونترتيبي، 
.ه استاستفاده شدو ويلکاکسون 

آب کمبـود حاصـل از هـاي به تـنش توجهبابررسي،ايندر
يـا ووقـوع گذشـته و احتمـال  يهاسالدر رودزايندهرودخانة

ي آينده، بـه تعيـين متغيرهـاي    هاسالهايي درتنشچنينتشديد
بـا بررسـي هـر يـک از     .مؤثر در ايجـاد تعـارض پرداختـه شـد    

ــايي و     ــارض شناس ــاد تع ــل ايج ــر، عوام ــورد نظ ــاي م متغيره
هاي تعارض براي منطقة مورد مطالعه تبيين گرديد.حلراه

رقابت بـر سـر   وجود آورندة تعارض در سه بخشعوامل به
هاي ناسازگار و ابهامات در حدود منابع کمياب، اهداف و روش

های ) سنجه۴گرفت که در جدول (اختيارات مورد ارزيابي قرار
هر عامل اشاره شده است.

هاي تعارض، ميزان رايج بودن برخي از حلمنظور ارائة راهبه
و مؤثربودن آنها در شرايط بهينه مـورد  ها در شرايط فعليحلراه

هـا و تعـاريف اجمـالي از ايـن     حـل ارزيابي قرارگرفت. ايـن راه 
) ارائه شده است.۵فنون، در جدول (
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مربوط به آنهای سنجه. عوامل ايجاد تعارض و ۴جدول
هاحدود اختيارات بخشهاي ناسازگاراهداف و روشرقابت بر سر منابع کمياب

رود و عدم تناسب آن احداث سد روي رودخانة زايندهد کشاورزانافزايش تعدا
ايآب منطقهبا منطقه

جهادکشاورزيحريميهایاحداث چاهافزايش مصرف کشاورزان

نوع گياهان مورد استفاده در فضاي سبز شهري و عدم افزايش سطح زيرکشت
بخش صنايع و معادنتناسب آنها با شرايط منطقه

هاي مختلف در حوضةاحداث کارخانهدر صنعتدة آبافزايش استفا
شهرداريرودرودخانة زاينده

نمايندگان کشاورزان منطقهگيرندگان مختلف در سراسر رودخانهوجود تصميمافزايش واحدهاي صنعتي استفاده کننده از آب

اجرا نشدن قانون توزيع عادالنة آب به دليلافزايش آب مصرفي در شهرها
يبندي مجريانعدم پا

شوراي خبرگان کشاورزي 
(خانة کشاورز)

نظام صنفي کشاورزيافزايش مصارف شهر اصفهان
برداری ميراببهرهشرکتافزايش مصرف شهرهاي ديگر استان

هاي ديگرافزايش مصارف استان
افزايش آب مصرفي در زمينة

فضاي سبز شهرها
افزايش آب مصرفي در بخش نظامي

اهش بارشک

نتايج و بحث
نفعـان و  وجود آورندة تعـارض از ديـدگاه ذي  نخست، عوامل به

مدخالن در سه زمينة رقابت بر سر منابع کميـاب، اهـداف و   ذي
هاي ناسازگار و ابهامات در حدود اختيارات مورد ارزيابي روش

گيرد.قرار مي
اعـث  رقابت بر سر منابع کمياب، بر عواملي داللت دارد که ب

ــايج،    ــتفاده از آب شــده اســت. براســاس نت محــدود شــدن اس
ترتيب: آماري پژوهش بهنظر جامعةبندي عوامل مؤثر ازاولويت

کاهش بارش، افزايش استفادة آب در صنعت و افزايش مصارف 
هاي ديگر ارزيابي شـدند. براسـاس اطالعـات منـدرج در     استان

اورزان) افـزايش  (کشنفعانذيگردد که، ، مالحظه مي)۶(جدول 
هـاي ديگـر، افـزايش اسـتفادة آب در صـنعت و      مصارف استان

تـرين عوامـل   افزايش مصرف شهرهاي ديگـر اسـتان را از مهـم   

مـدخالن معتقدنـد: افـزايش    کـه ذي حاليدانند. درکمبود آب مي
سطح زيرکشت، افزايش مصرف آب توسط کشاورزان و افزايش 

ــم  ــاورزان مه ــداد کش ــتن تع ــل هس ــرين عوام ــتالف در ت د. اخ
مدخالن بر اين نکته تأکيد دارد کـه  و ذينفعانذيبندي اولويت

در منطقه تعارض وجود دارد.
بـر آن دسـته از عوامـل انسـاني     :هاي ناسـازگار اهداف و روش

وجـود آوردن تـنش کنـوني کمبـود آب در    داللت دارد که در به
وجـود  نشـان داد کـه   )۷جدول (هاييافتهاند.منطقه سهيم بوده

گيرندگان مختلف در سراسـر رودخانـه، احـداث صـنايع    تصميم
هـای  و احـداث چـاه  رودزاينـده گوناگون در حوضـة رودخانـة   

وجـود آورنـدة تـنش کنـوني     ترين عوامل انساني بهحريمي، مهم
مدخالن بيشتر بـه  که ذيصورتياند. درکمبود آب در منطقه بوده

ناسـب گياهـان مـورد    دهند و عـدم ت مسائل مديريتي اولويت مي
استفاده در فضاي سبز شهري، عدم پايبندي مجريان بـه اجـراي   
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)۱۰هاي تعارض و تعاريف آنها (حل. راه۵جدول
تعاريفهاي تعارضحلراه

جاري قوانينبر مبنايپروندهدربارةدادگاهکرده،بازگودادگاهدرراخودهاياختالف حرفطرفينشکايت (اقامة دعوا)
گيرد.ميتصميمكشور

نشينند. هيچميبه گفت و گوالطرفينمرضيحلراهبهرسيدنبراياختالف،طرفينكهاستفراينديمذاکره
كند.ميرا نمايندگيخودشمنافعطرفندارد و هروجودثالثميانجيياگرتسهيل

)گريیميانجپادرمياني (
محيط كنند. ميانجيميبه توافق انتخابرسيدنبراياستگروهدوهرمقبولكهراشخص ثالثيطرفين،

ايجادتخلية هيجاناتوزيربناييمشكالتبررسياطالعات،اشتراكمنظوربهطرفينبرايرامناسبي
هستند.سهيمهاي وساطتهزينهدرغالبًاكند. طرفينمي

يارود. داوركار ميبهكنندپيدامشكالتبرايسريعهايحلراهمايلندهاطرفكهموارديغالبًا درداوريداوري (حکميت)
هايحرفكند،ميمالقاتاختالفطرفينباشد، باطرفبيهيئتيكياشخصيكتواندميكهحَكم

دهد.ميرأيآنبراساسوشنودميراآنها

يا منافع خود را از گيرندنه مييابند، مواضع خصمامنافع خود را ناسازگار ميدرگيرهاي كه طرفزمانيتوسل به زور
زند.هاي ديگر خسارت ميكنند كه به طرفطريق اقداماتي دنبال مي

تسهيلگري
نيزدارد ووجودمختلفنفعانذيومسائلها،طرفكهشودمياستفادهشرايطيدرغالبًااين فرايند

بهبراي كمكجلساتهدايتوطراحيدرطرفبيندارند. فرديچندانيوضوحمسائلكهمواقعي
كند.ميشركتهاحلراهمشتركاجرايوطراحييابي،عارضهبرايطرفين

ايجاد شرايط بازگو کردن 
صورت آزادانهنظرات به

نمايند. برايمبادله ا رخود و عقايد كه افراد با يكديگر صحبتاينمنظور، بهبرگزاري جلسات عمومي
باشند.را داشتهفرايندايندرمشاركتفرصتبايستيذينفعهايطرفتماميتعارض،موفقحل

قــانون توزيــع عادالنــة آب و عــدم تناســب احــداث ســد روي 
تـرين عوامـل انسـاني ايجـاد     رودخانه با شرايط منطقه را از مهم

دانند.تنش مي
گيرندگان، جهت ارزيابي ابهامات حدود و اختيارت تصميم

گيرنـده  هـاي تصـميم  سهم بخشديدگاه جامعة آماري در مورد 
استفاده از آب در شرايط فعلي و در شـرايط مطلـوب   نحوة در 

، )۸(مورد سنجش قرار گرفتـه اسـت. براسـاس نتـايج جـدول      
ترتيـب  در حال حاضـر بيشـترين اختيـارات را بـه    پاسخگويان

اي، جهـاد کشـاورزي و بخـش صـنايع و     متعلق به: آب منطقـه 
آيـد،  هـاي جـدول برمـي   يافتـه طـوري کـه از  داند. بهمعادن مي
بــا يکــديگر متفــاوت نفعــانذيمــدخالن و هــاي ذياولويــت

باشد. در توضيح بايـد گفـت کشـاورزان در شـرايط فعلـي      مي
اي و بيشترين سهم را متعلق بـه جهـاد کشـاورزي، آب منطقـه    

مدخالن معتقدند که ذيحاليدانند. دربخش صنايع و معادن مي
ها هستند. نکتـة  گيريسهم در تصميمکشاورزان داراي بيشترين

) نفعـان ذيمهم در اين زمينه، اختالف سليقه در نظرکشاورزان (
گونه کـه در مـرور مطالعـات نيـز     باشد. همانمدخالن ميو ذي

بيان شد، ابهام در حدود اختيارات از مسائلي اسـت کـه سـبب    
گردد.بروز تعارض مي

گيرنـدگان در شـرايط   مارزيابي نتايج حدود اختيارات تصمي
ــورد ســهم  ) نشــان مــي۹مطلــوب در جــدول ( دهــد کــه در م

گيرنـده در اسـتفاده از آب (سـهمي کـه بايـد      هاي تصميمبخش
بندي دلخواه جامعـة آمـاري پـژوهش بـه آب     داشته باشند) رتبه

اي، جهاد کشاورزي و نمايندگان کشاورزان منطقـه تعلـق  منطقه
گيرد.مي
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عوامل محدود کنندة استفاده از آب بندي . اولويت۶جدول

عوامل
نفعانذيمدخالنذيکل پاسخگويان

اولويتميانگيناولويتميانگيناولويتميانگين
۴۱/۲۱۱۱۱۳۰/۱۰۹۵۲۵/۱۲۴۷کاهش بارش

۵۰/۱۸۵۲۲۸۸/۸۴۱۰۰۶/۱۳۳۲در صنعتافزايش استفادة آب
۱۲/۱۸۴۳۳۰۸/۷۹۱۲۲۷/۱۳۶۱هاي ديگرافزايش مصارف استان

۲۹/۱۸۳۱۴۳۲/۹۵۸۹۷/۱۲۸۵افزايش آب مصرفي در شهرها
۳۹/۱۸۰۱۵۴۶/۹۶۷۳۶/۱۲۹۴افزايش مصارف شهر اصفهان

۵۴/۱۷۸۴۶۳۴/۸۵۹۸۹/۱۳۲۳افزايش مصرف شهرهاي ديگر استان
۱۳/۱۷۴۲۷۵۸/۹۶۶۶۵/۱۲۷۶افزايش واحدهاي صنعتي استفاده کننده از آب

۹۶/۱۳۲۵۸۰۷/۱۱۰۴۶۹/۱۱۰۸مصرفي در زمينة فضاي سبز شهرهاافزايش آب
۰۵/۸۰۴۹۴۴/۸۰۱۱۵۳/۷۴۱۲افزايش آب مصرفي در بخش نظامي

۱۹/۷۱۷۱۰۱۹/۱۸۷۲۲۸/۹۳۱۰افزايش مصرف کشاورزان
۷۷/۷۰۲۱۱۳۲/۱۹۴۱۴۴/۹۰۱۱افزايش سطح زيرکشت
۶۵/۶۹۷۱۲١٥/١٧٢۳۴۴/۹۸۹افزايش تعداد کشاورز

وجود آورندة کمبود آب در منطقهبندي عوامل انساني به. اولويت۷جدول
نفعانذيمدخالنذيکل پاسخگويانعوامل

ميانگين اولويتبهميانگين رت
ميانگين اولويترتبه

اولويترتبه

٠٤/٩٠٩١٤٤/٩٤٦٠٣/١١٩٤گيرندگان مختلف در سراسر رودخانهوجود تصميم
هاي مختلف در حوضة رودخانة احداث کارخانه

٠٤/٨٥٧٢٧٠/١٠٠٤٨٧/١٢٦١رودزاينده

٤٩/٨٣٦٣٠١/٩٥٥٠٦/١٢٦٢حريميهایاحداث چاه
دليل عدم پايبندي اجرا نشدن قانون توزيع عادالنة آب به

٥٧/٦٥٥٤٦١/١٠٥٢٧٣/١٠١٦مجريان

تناسب آن با رود و عدماحداث سد روي رودخانة زاينده
٧٤/٥٤٨٥٤٨/١٠٢٣٩٧/١٢٠٣منطقه

نوع گياهان مورد استفاده در فضاي سبز شهري و عدم 
١٢/٤٩٨٦٦٧/١٣٧١٣٢/١٠٢٥تناسب آنها

و نفعـان ذيمنظور مقايسة ديدگاه اعضاي جامعـة آمـاري (  به
گيرنـدگان در حوضـة   مدخالن) در مورد ميزان اختيار تصميمذي

ن استفاده گرديد.رود از آزمون ويلکاکسوزاينده

ارئـه  )۱۰(داري در جـدول  آزمـون و سـطح معنـي   Zمقدار 
بيـانگر اخـتالف  ۰۵/۰داري کمتـر از  گرديده است. سطح معني

باشـد.  نظر هر گروه در خصوص شـرايط فعلـي و مطلـوب مـي    
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ر شرايط فعلياستفاده از آب دنحوة گيرنده در هاي تصميمبندي سهم بخش. اولويت۸جدول

عوامل
نفعانذيمدخالنذيل پاسخگويانک

اولويتميانگين رتبهاولويتميانگين رتبهاولويتميانگين رتبه
٧٢/١٦٦٤۱۷۶/۹۴٦۲۳/۱۲۰٢ايآب منطقه

٦٧/١٤٥١۲۱۵/۸۵٧۰۶/۱۲۵١جهاد کشاورزي
٥٠/١١٨٤۳۳۹/۷۲٨۶۴/۹۸٣بخش صنايع و معادن

٤٤/٨٦٨۴۶۹/۱۴۲١۲۸/۹۵٤نمايندگان کشاورزان منطقه
٦٢/٦٦٢۵۲۳/۱۱۶٥۹۸/۶۳٨شهرداري

٩٣/٦٤٣۶۲۲/۱۲۰٤۹۵/۷۰٥رودزايندهميراب برداری بهرهشرکت
٥٥/٦٠٢۷۱۵/۱۲۸٢۶۱/۶۵٧شوراي خبرگان کشاورزي (خانه کشاورز)

٥٨/٥٧٣۸۲۵/۱۲۶٣۷۷/۷۰٦نظام صنفي کشاورزي

استفاده از آب در شرايط مطلوب نحوةگيرنده در مهاي تصميبندي سهم بخش. اولويت۹جدول

عوامل
نفعانذيمدخالنذيکل پاسخگويان

اولويتميانگين رتبهاولويتميانگين رتبهاولويتميانگين رتبه
٢٦/١٦١٦۱۹۱/۸۵٧۰۹/۱۲۴٢ايآب منطقه

٧٧/١٥٦٢۲۲۱/۵۷٨۱۷/۱۳۷١جهاد کشاورزي
٩٨/١١٢٥۳۳۱/۱۱۲٥۸۴/۱۱۶٣نمايندگان کشاورزان منطقه

٧٦/٨٢٤۴۴۷/۱۰۵٦۰۰/۹۴٤بخش صنايع و معادن
٣٥/٦٨٤۵۴۱/۱۱۴٤۲۱/۸۹٥شهرداري

٤٧/٦٥١۶۷۸/۱۳۵٣۷۳/۸۲٨رودبرداری ميراب زايندهبهرهشرکت
٢٦/٦٣٧۷۷۶/۱۴۱١۷۶/۸۳٧شوراي خبرگان کشاورزي (خانةکشاورز)

١٥/٥٤٩۸۷۶/۱۳۸٢۲۵/۸۵٦نظام صنفي کشاورزي

در نفعـان ذيشـود کـه نظـر    حسب نتايج آزمون، مشاهده مـي بر
گيرنـدگان در مـديريت حوضـه در    مورد ميـزان اختيـار تصـميم   

مـدخالن  باشد. همچنين، ذيشرايط فعلي و مطلوب يکسان نمي
اي، بخش صنايع و معادن و شهرداري ميزان اختيارات آب منطقه
.دانندوب يکسان نميرا در شرايط فعلي و مطل

ــه ــتقل   ب ــروه مس ــدگاه دو گ ــة دي ــور مقايس ــانذيمنظ و نفع
گيرندگان در شرايط فعلي و مطلـوب،  مدخالن در مورد تصميمذي

آزمـون و سـطح   Zويتني اسـتفاده گرديـد. مقـدار    -از آزمون من
ارئه گرديده است. از آنجايي که سطح )۱۱(داري در جدول معني
درصـد تفـاوت   ۹۵است به احتمال ۰۵/۰تر از داري کوچکمعني

مـدخل وجـود دارد.   داري بين نظرات دو گروه ذينفـع و ذي معني
هـا در  هاي جدول بيانگر اختالف سليقة کلية گـروه بنابراين، يافته

جـز نماينـدگان کشـاورزان منطقـه و     شرايط فعلي و مطلـوب، بـه  
باشد.بخش صنايع و معادن در شرايط مطلوب مي

هاي حل تعارض در اين مطالعه، در بخش هجهت بررسي را
هاي رايج حل بحران در شـرايط فعلـي و سـپس    نخست، روش

هاي حل تعارض در شرايط مطلوب مـورد ارزيـابي قـرار    روش
هاي حل تعارض که مـورد بررسـي قـرار گرفـت     گرفت. روش

ــد از شــکايت (اقامــة دعــوا)، مــذاکره، پادرميــاني   عبــارت بودن
زور، تسـهيلگري و کميت)، توسل بـه  (ميانجيگري)، داوري (ح
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گيرندگان در شرايط فعلي و مطلوب. نتايج آزمون ويلکاکسون براي مقايسة ديدگاه اعضاي جامعة آماري در مورد تصميم۱۰جدول

هاي تصميم گيرندهبخش
نفعانذيمدخالنذي

داريسطح معنيآمارهداريسطح معنيآماره
۰۰۰/۰- ۲۴۷/۰۰۸۴/۵-۱۵۸/۱ايآب منطقه

۰۰۰/۰-۰۰۰/۰۲۹۷/۹- ۹۵۰/۳جهاد کشاورزي
۰۰۰/۰-۰۰۰/۰۰۷۲/۱۰-۴۳۴/۴نمايندگان کشاورزان منطقه

۰۰۰/۰-۱۸۱/۰۲۸۲/۴-۳۳۷/۱بخش صنايع و معادن
۰۰۰/۰-۵۳۲/۰۴۵۶/۶- ۶۲۵/۰شهرداري

۰۰۰/۰-۰۰۴/۰۷۳۹/۴-۹۱۷/۲رودبرداری ميراب زايندهبهرهشرکت
۰۰۰/۰-۰۰۰/۰۴۸۱/۶-۲۰۰/۵ن کشاورزي (خانة کشاورز)شوراي خبرگا

۰۰۰/۰-۰۰۰/۰۴۸۷/۶-۹۳۸/۴نظام صنفي کشاورزي

گيرندگان درشرايط فعلي و مطلوبويتني براي مقايسة ديدگاه جامعة آماري درمورد تصميم-. نتايج آزمون من۱۱جدول

هاي تصميم گيرندهبخش
شرايط مطلوبشرايط فعلي

داريسطح معنيآمارهداريمعنيسطحآماره
۰۰۰/۰-۰۰۲/۰۴۲۶/۵-۱۳۱/۳ايآب منطقه

۰۰۰/۰-۰۰۰/۰۸۶۶/۹-۳۵۷/۴جهاد کشاورزي
۶۲۸/۰- ۰۰۰/۰۴۸۵/۰-۳۳۸/۵نمايندگان کشاورزان منطقه

۱۵۸/۰-۰۰۱/۰۴۱۲/۱- ۴۰۱/۳بخش صنايع و معادن
۰۰۲/۰-۰۰۰/۰۱۴۷/۳-۳۴۴/۷شهرداري

۰۰۰/۰-۰۰۰/۰۵۹۴/۶-۴۷۱/۷رودداری ميراب زايندهبربهرهشرکت
۰۰۰/۰- ۰۰۰/۰۸۸۰/۶-۲۸۱/۹شوراي خبرگان کشاورزي (خانة کشاورز)

۰۰۰/۰-۰۰۰/۰۴۵۱/۶-۲۵۵/۸نظام صنفي کشاورزي

صورت آزادانه.ايجاد شرايط بازگو کردن نظرات به
دهد که از نظـر نمونـة آمـاري، روش    نشان مي)۱۲(جدول 

هاست. حـدود  ترين روش در بين ساير روشزور رايجل بهتوس
درصد با انتخاب متوسط، زياد و خيلي زياد، ايـن روش را  ۵/۵۰

کـم و  درصد با انتخاب هـيچ، خيلـي  ۱/۹۱اند و نيز رايج دانسته
کـاربردترين روش در  را کـم ميانجيگريکم، روش پادرمياني يا 

اند.ها معرفي نمودهبين ساير روش
بـه  شود، از نظر کل پاسخگويان: توسـل  مشاهده ميچهچنان

هـاي  تـرين روش رايـج تسـهيلگري ، شکايت (اقامة دعوا) و زور
) و ميـانجيگري حل تعارض در شرايط فعلي هستند. پادرمياني (

هـاي حـل تعـارض    کـاربردترين روش داوري (حکميت) نيز کم
به وسل (کشاورزان) تنفعانذيکه استباشند. نکتة جالب اينمي

هـا در شـرايط   تـرين روش و اقامة دعوا را رايجتسهيلگري، زور
مدخالن از مـذاکره،  که ذيحالي). در۱۳جدول (اند فعلي دانسته
انـد. در  ها نام بردهترين روشعنوان رايجو داوري بهميانجيگري

مـدخالن کـامًال   بـا ذي نفعـان ذيتـوان گفـت ديـدگاه    واقع، مي
مغايرت دارد.

هاي حل تعارض در شرايط بهينه نيز نتايج نشان رد راهدر مو
دهد که از نظر نمونة آماري پـژوهش، ايجـاد شـرايط بـازگو    مي

صورت آزادانه، پادرمياني (ميانجيگري) و مذاکرهکردن نظرات به
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۱۵۴

هاي حل تعارض در شرايط فعليترين روشيجديدگاه پاسخگويان در مورد را. ۱۲جدول

نام متغير
زيادخيليزيادمتوسطکمکميخيلهيچ

صد
در

اني
راو

ف
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در
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راو

ف
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ف
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در
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راو

ف

صد
در

اني
راو

ف

صد
در

اني
راو

ف

۹۷۶/۴۶۱۸۷/۸۴۹/۱۵۴۲۶۱۹۱/۹۱۶۷/۷شکايت (اقامة دعوا)
۱۴۱۵/۶۶۱۸۵/۸۱۹۹۲۵۸/۱۱۵۴/۲۴۹/۱مذاکره

۱۵۵۱/۷۳۱۹۹۱۹۹۱۱۱/۵۵۴/۲۳۴/۱پادرمياني (ميانجيگري)
۱۵۸۵/۷۴۱۱۲/۵۱۶۵/۷۲۰۴/۹۴۹/۱۳۴/۱داوري (حکميت)

۷۷۳/۳۶۱۲۷/۵۱۶۵/۷۴۷۲/۲۲۵۵۹/۲۵۵۴/۲توسل به زور
۹۵۸/۴۴۱۸۵/۸۷۲۳۴۱۵۱/۷۸۸/۳۴۹/۱گريتسهيل

ايجاد شرايط بازگو 
کردن نظرات به صورت 

آزادانه
۱۱۳۳/۵۳۵۲۵/۲۴۲۵۸/۱۱۹۲/۴۵۴/۲۸۸/۳

هاي رايج حل تعارض در شرايط فعلي بندي روش. اولويت۱۳جدول

عوامل
نفعانذيالنمدخذيکل پاسخگويان

ميانگين اولويتميانگين رتبهاولويتميانگين رتبه
اولويترتبه

/٣٦/١٠٨٩۱۷۴/۸۶٧۸۳زوربه توسل 
۱۱۵١

٩٦/٩٩٨۲۸۲/۱۳۳٦۲۶/۹۰٣شکايت (اقامة دعوا)
١١/٨٧٥۳۱۸/۱۳۶٥۴۸/۹۲٢تسهيلگري

ايجاد شرايط بازگو کردن نظرات 
٩٨/٧٨٥۴۸۴/۱۴۴٤۴۰/۸۸٤صورت آزادانهبه

٧٢/٧٤٧۵۹۳/۱۵۷١۲۱/۸۲٧مذاکره
٦٩/٦٨٣۶۸۶/۱۴۴٣۳۹/۸۸٥داوري (حکميت)

١٧/٦٧٨۷۲۱/۱۴۶٢۷۵/۸۷٦)گريميانجيپادرمياني (

). ۱۴جـدول  (هاي حل تعارض باشند ترين روشتوانند مؤثرمي
هاي حـل  تأثيرترين روشنيز کمتسهيلگريداوري (حکميت) و 

باشند.ر شرايط بهينه ميتعارض د
تعارض در هاي حلميزان مفيد بودن روش)۱۵(در جدول 

ترتيب اولويت مرتـب  شرايط بهينه براساس نظر جامعة آماري به

شده است.
زوربه (کشاورزان) روش توسل نفعانذياز آنجا که از نظر 

در شرايط بهينه نيز اولين گزينه براي حـل تعـارض اسـت، ايـن     
بيشـترين  ذينفعهاي يک از گروهگردد که: کدامح ميپرسش مطر

ــته   ــاب داش ــن انتخ ــأثير را در اي ــت ت ــايج اولوي ــد؟ نت ــديان بن
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هاي حل تعارض در شرايط بهينهدر مورد مؤثرترين روشپاسخگويان. ديدگاه ۱۴جدول

نام متغير
زيادخيليزيادمتوسطکمکمخيليهيچ
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اني
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۱۰۰۲/۴۷۲۵۸/۱۱۱۹۹۱۷۸۴۴۸/۲۰۷۳/۳شکايت (اقامة دعوا)
۸۴۶/۳۹۲۴۳/۱۱۲۲۴/۱۰۸۸/۳۱۹۹۵۵۹/۲۵مذاکره

۷۰۲/۳۳۳۸۱۸۲۰۵/۹۱۱۲/۵۲۰۵/۹۵۲۶/۲۴پادرمياني (ميانجيگري)
۱۳۶۵/۶۴۲۸۳/۱۳۲۲۴/۱۰۱۸۵/۸۱۵/۰۶۸/۲داوري (حکميت)

۱۰۸۲/۵۱۱۷۱/۸۱۰۷/۴۱۶۶/۷۵۴۶/۲۵۶۸/۲توسل به زور
۱۳۰۳/۶۱۲۵۸/۱۱۱۶۵/۷۱۵۱/۷۱۷۸۹۲/۴تسهيلگري
بازگو ايجاد شرايط 
صورت کردن نظرات به
آزادانه

۹۰۵/۴۲۱۵۱/۷۵۳/۲۲۴۳/۱۱۷۳/۳۷۱۵/۳۳

پاسخگويانهاي حل تعارض در شرايط بهينه براساس نظر بندي ميزان مفيد بودن روش. اولويت۱۵جدول

عوامل
نفعانذيمدخالنذيکل پاسخگويان

اولويتميانگين رتبهاولويتهميانگين رتباولويتميانگين رتبه
ايجاد شرايط بازگو کردن نظرات 

۲۰/۹۶۸۱۱۰/۱۱۴٥۹۱/۱۰۲٣صورت آزادانهبه

۴۹/۹۵۲۲۹۹/۱۰۴٦۴۷/۱۰۶٢)گريميانجيپادرمياني (
۳۶/۹۴۱۳۶۰/۱۲۳٤۴۲/۹۸٤مذاکره

۲۳/۸۳۹۴۱۳/۱۳۷٣۰۳/۹۲٥شکايت (اقامة دعوا)
۵۴/۸۳۱۵۷۹/۹۶٧۰۸/۱۱۱١زوربه توسل 

۷۱/۶۹۳۶۴۴/۱۶۵١۶۷/۷۸٧تسهيلگري
۴۷/۶۳۲۷۱۲/۱۵۱٢۰۱/۸۵٦داوري (حکميت)

کشاورزاندر شرايط بهينه براساس نظر زوربه بندي انتخاب روش توسل . اولويت۱۶جدول 
اولويتميانگين رتبهفراواني(کشاورزان)نفعانذيرديف

۱۸۵۰/۱۰۸۳و بختياريروستاهاي استان چهارمحال۱
۲۸۶۱/۶۳۵هاي سنتي)دست استان اصفهان (کانالروستاهاي باال۲
۳۸۷۱/۵۶۶روستاهاي شبکة نکوآباد۳
۲۸۴۸/۶۵۴روستاهاي شبکة آبشار و برخوار۴
۲۹۲۸/۱۱۷۲روستاهاي شبکة مهيار۵
۳۰۴۲/۱۱۹۱روستاهاي شبکة رودشتين۶

۱۷۱جمـع
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۱۵۶

. مقايسة نظرات جامعة آماري با استفاده از آزمون من ويتني۱۷جدول 

جامعة آماري
داريسطح معنيآمارهفراوانيميانگين رتبه

هاي حل تعارض در شرايط فعليترين راهرايج
۱۷/۱۶۴۶۸نفعانذي

**۲۵۴/۶-۰۰۰/۰ ۴۴/۱۰۲۱۷۱مدخالنذي
هاي حل تعارض در شرايط مطلوبراه

۳۱/۱۴۲۶۸ننفعاذي
**۱۵۹/۳ -۰۰۲/۰ ۱۳/۱۱۱۱۷۱مدخالنذي

درصد۹۹داري در سطح . معني**

زور در شـرايط  هاي ذينفع، از نظر انتخاب روش توسل به گروه
ترتيـب روسـتاهاي   دهـد کـه: بـه   نشان مي)۱۶(بهينه در جدول 

شبکة رودشتين، روسـتاهاي شـبکة مهيـار و روسـتاهاي اسـتان      
بـه  هـا بـا روش توسـل    ترين گروهبختياري موافقچهار محال و

اند.بودهزور
مـدخل در  و ذيذينفـع هـاي  منظور مقايسة نظرات گـروه به

تعارض در شـرايط کنـوني و بهينـه،    هاي حلترين راهمورد رايج
ويتني استفاده شد. -دليل وجود دو گروه مستقل، از آزمون منبه

ه است.ارائه شد)۱۷(نتايج آزمون در جدول 
داري در سـطح  دست آمده، تفاوت معنـي با توجه به نتايج به

مـدخل در مـورد   و ذيذينفـع هـاي  درصد بين نظرات گروه۹۹
هاي حـل تعـارض در شـرايط فعلـي وجـود دارد.      ترين راهرايج

ترين مدخل در مورد رايجو ذيذينفعهاي بنابراين، نظرات گروه
ن، نتيجـة مقايسـة  هاي حل تعارض متفاوت اسـت. همچنـي  راه

درصـد  ۹۹داري در سـطح  داد که تفاوت معنـي نشانهاميانگين
مـدخل در مـورد مـؤثرترين    و ذيذينفـع هـاي  بين ديدگاه گروه

هـاي  هاي حل تعارض وجـود دارد. بنـابراين، نظـرات گـروه    راه
هاي حل تعارض مانند مدخل در مورد مؤثرترين راهو ذيذينفع

هـاي حـل   ر بودن هر کـدام از روش هم نيست. يعني، ميزان مؤث
مـديريت تعـارض   هـا متفـاوت اسـت.    تعارض از نظر اين گروه

هـا بررسـي شـده تـا طـرفين در      کند که منشأ اين تفاوتايجاب مي
جهت حل تعارض به توافق برسند.

ايشـده ثابتوروشنمسيرآنکهبا وجود ،روشن استآنچه

استفاده از تجـارب  ، وجود نداردجاريوبالقوهتعارضاتحلبراي
بـراي مـؤثر حـل تعـارض،   هايساير کشورها در زمينة کاربرد شيوه

از آن جملـه،  مفيـد خواهـد بـود.   كشور درآبيتوافقاتبهرسيدن
دو كشور فدرالي با مناطق متمـايز  که هند و اياالت متحده تجربيات 

در هـر دو  بايـد توضـيح داد، کـه    و مشكالت آبي پيچيـده هسـتند.   
بعضـي از  کـه ا وجـود دارد هتالفات آبي جدي ميان ايالتكشور اخ

ة موفـق ايـن دو کشـور    تجربدارند. ادامه ،زيادي استيهاسالآنها 
اختالفـات در  حـل و فصـل  مناسـب  در زمينة اتخاذ سـازوکارهاي 

نشـان از آن  هـاي كمبـود آب   ويـژه در دوره هاي مشترک بهرودخانه
ـ يمتقسـ ت در جهدعوا اقامةآنکهدارد، به لحاظ  ـ ة منـابع  عادالن ينب

قابـل  يرغهمچنـين  و پرهزينـه بـر، بسـيار زمـان  راهکارينفعانذي
ـ يامذاکرات دو لذا، در هر دو کشور ،استينيبيشپ ينچند جانبه ب
اسـت  گفتني.)۱۵(شود راهکاري است که ترجيح داده مي،هايالتا

وة حل ترين شيعنوان مناسبکه اين راهکار در اين بررسي نيز به
مدخالن مطرح شده است.تعارض، از سوي ذي

گيرينتيجه
خشك واقـع شـده کـه آب    كشور ما در يك اقليم خشك و نيمه

نقش کليدي در توسعة آن دارد. با توجـه بـه ازديـاد جمعيـت و     
هـاي احتمال بروز خشكسـالي وسويکازآبينيازهايافزايش

ي هـا سـال يـژه در  ورود، ايجاد تعارض، بهزايندهآتي در حوضة
رو، طبيعي است و بايد آن را انتظار داشت. مطالعات آبي پيشکم

هاي سـنتي و  دهد که: افزايش جمعيت، استفاده از شيوهنشان مي
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رويـه در توسـعة بخـش    هـاي بـي  ريزيبازده آبياري و برنامهكم
در حوضه است.ترين داليل ايجاد کمبود آبصنعت از عمده

پاسخگويي بهکه:استمؤيد آنن مطالعهاز ايحاصلنتايج
و شـده انجاماقداماتدرنگريحال رشد، عدم جامعدرنيازهاي
توجهي به عواقب تصميمات اتخاذ شده بر رونـد زنـدگي   نيز بي

ازتنهـا نـه كـه باعـث شـده  رودزاينـده آبريـز سـاکنان حوضـة  
بلكهنشود،استفادهكاراصورتبهشدهانجامهايگذاريسرمايه

دسـت و بـا   نتيجة اين اقـدامات موجبـات نارضـايتي در پـائين    
گذشت زمان، ايجاد تعارض در اين منطقه را فراهم نموده است.

فراگيـر بـودن تعـارض،    ،شدعنواندر اين مطالعهكهطوريهب
در کند که تعارض مديريت شود و بـه توافـق بيانجامـد.   ايجاب مي

هــاي حــل تعــارض، مــديريت ادارة تعــارض، قبــل از ارائــة راه
تعارض اهميت دارد. چرا که مديريت تعارض با شناسايي علـل  

ريـزي  اي تعارضات، اعتمادسـازي، درك متقابـل و برنامـه   ريشه
مشاركتي براي انجام وظايف پيچيده، نقش مؤثري در جلوگيري 

هـاي قابـل   تـنش چنانچـه اسـت  كنـد. بـديهي  از تعارض ايفا مي
گز به تعارضات غيرقابل مذاکره تبديل مذاکره مديريت شوند، هر

توانـد  ها به نـوعي مـي  نخواهند شد. در واقع، مديريت اين تنش
سرعت حل اختالفات را تسريع کند.

همچنين، نتايج اين پژوهش گوياي وجـود تفـاوت اساسـي    
مدخالن است، که بسيار نگـران  و ذينفعانذيهاي ميان ديدگاه

مـدخالن  ئه شـده از سـوي ذي  هاي اراحلکننده است. گرچه راه

رسد دچار يک ضعف اساسي نظر ميتر است؛ اما بهبينانهخوش
مدخالن تصوير کاملي از وضـعيت موجـود   است و آن اينکه ذي

گـذرد،  مينفعانذيندارند. افزون بر اين، شناخت آنچه در ذهن 
هـاي تعـارض   هاي متقابل آنها، تشـخيص حـوزه  آشنايي با کنش
هاي برخورد با عقايد مخالف، در هدايت واکنشبرانگيز و نحوة

آميز مؤثر است.هاي مسالمتحلسمت انتخاب راهکشاورزان به
تعـارض،  ةاداردر زوربـه  توسـل ةشيواست که ذکرالزم به

در نفعـان ذيگردد و اتخاذ آن از سوي باعث وخامت اوضاع مي
اي بسـي  شرايط فعلي و اعتقاد به تأثير آن در شرايط مطلوب جـ 

شـان ناشـي   با اعتقـاد بـه اينکـه مواضـع افـراد از منـافع      تأمل دارد. 
توان اذعان داشت اتخـاذ ايـن روش در شـرايط کنـوني     شود، ميمي

هـايي را  بيشـتر روش نفعانذياست که توسط کشاورزان بيانگر آن
تر به نتيجه برسد و شايد دليل ايـن امـر را بايـد    گزيند که سريعبرمي

ايط عدم حتميت در تضمين درآمد کشاورزان، زنـدگي  در وجود شر
هاي کشاورزي و نبود شغل جـايگزين در  معيشتي وابسته به فعاليت

هاي فصلي جستجو کرد.زمان بروز خشکسالي
هـاي مسـئولين   ها و نادانستهدهد که: دانستهاين مطالعه نشان مي

واي به چه ميزان است. چنين شناختي همـان محتـ  نفعانذياز رفتار 
الزم براي حل تعارض اسـت. همچنـين، مطالعـة علـل تعـارض و      

هــاي حــل تعــارض امکــان موفقيــت بيشــتري را بــراي کــاربرد راه
هـاي حـل تعـارض، در راسـتاي ادارة تعـارض      تـرين روش مناسب

نمايد.فراهم مي
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Farmers' and Authorities' Attitudes towards the Water Conflict
Resolution Methods in Zayandeh-Rud River
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Abstract
Water, as a limiting factor, has played a decisive role in shaping and development of Iranian culture and civilization.
Water scarcity and a great variety of water users lead to conflicts in rivers' environment. Conflict resolution is
conceptualized by the methods and processes involved in peaceful facilitating and ending of the conflict through active
communication about their thinking and causes of disagreement as well as persistence in collective negotiations.
Currently, the Zayandeh-Rud River basin (ZRR) has been facing severe water scarcity. The aim of this study is to
evaluate the methods of water conflict resolution in the ZRR from the viewpoint of farmers and authorities. The
statistical population of this study includes all farmers in ZRR and selected staff of Regional Water Authority and
Agricultural Organization (Jahad-Keshavarzi) in both Isfahan and Chaharmahal & Bakhtiyari provinces. Data were
collected through a sample of 171 farmers and census of authorities through face-to-face interviews based on a
comprehensive structured questionnaire. Before the survey, the reliability and validity of the questionnaire was initially
evaluated on a pre-test study respectively by using Cronbach’s alpha coefficient and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
criteria. The results showed that the main factors in creating the conflict are drought, increased water use in industry and
increased water consumption in other provinces. Furthermore, the most suitable methods of water conflict resolution are
the conditions where everybody is able to speak freely, mediation and negotiation. On one hand, in the current situation,
farmers prefer violent manners and on the other hand, authorities consider negotiation as the most appropriate solution
to the conflict.

Keywords: Conflict resolution, Mediation, Negotiation, Violent manner, Zayandeh-Rud River.
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